Post-hbo opleiding

tot Cultuurbegeleider
ideo

Bekijk de v

Dit zegt Wilke van der Molen,
docent drama VIAA:
https://vimeo.com/274507240
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Deze opleiding is een initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door:

Een leven lang leren, dat willen we allemaal.
Juist als je ICC’er bent zie en ervaar je dagelijks
de meerwaarde van goed en gepassioneerd
onderwijs. Zelf wil je natuurlijk niet achterblijven. Er valt immers (nog) zoveel te weten over
cultuureducatie.
De Pabo’s in Zwolle investeerden gezamenlijk
in een post- hbo opleiding tot Cultuurbegeleider.
Voor ICC’ers zoals jij. Mensen die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen opdoen om bijvoorbeeld zelf
een leerlijn te kunnen ontwikkelen. Of collega’s
binnen de eigen school gaan begeleiden bij
het geven van (nog beter) cultuuronderwijs.
Professionaliseren en integreren
Iedereen is het er wel over eens: cultuureducatie
is belangrijk. Maar hoe integreer je cultuur
educatie nu werkelijk in het bestaande onderwijscurriculum van jouw school? En hoe zorg
je ervoor dat de visie van jouw school hierop
niet in een bureaula terecht komt, maar levend
wordt en blijft?
De post-hbo opleiding tot Cultuurbegeleider
biedt daartoe de basis en laat je kennis maken
met de nieuwste wetenschappelijke inzichten
op het snijvlak van onderwijs en cultuur.
Professionals vanuit allerlei kunstdisciplines
delen hun kennis met jou in speciale master
classes. Zodat jij deze kennis weer mee kunt
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nemen binnen je eigen school. Daar word je
beter van, niet alleen jij, maar ook jouw school
als geheel.
Aantrekkelijke subsidie
Deze opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) en directeuren
in het basisonderwijs. Ook combinatiefunctionarissen-cultuur zijn welkom om zich
aan te melden. Door de zeer aantrekkelijke
subsidieregeling vanuit de overheid is
deelname hieraan nagenoeg gratis. Hier
lees je daar meer over (https://www.lkca.
nl/primair-onderwijs/praktijkverhalen/
subsidieregeling-opleiding-cultuurbegeleider)

Of direct inschrijven?
Dat kan via:
www.kpz.nl/studeren/cultuurbegeleider
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INHOUD
Binnen de post-hbo opleiding Cultuurbegeleider
zijn de theoretische onderdelen direct gekoppeld aan de praktijk op jouw eigen school.
Je doet gericht onderzoek naar de effecten
van cultuureducatie die je in een meesterproef
presenteert. Je eigen portfolio laat zien wat
je in deze opleiding hebt geleerd en toegepast.
Na het afronden van deze opleiding beschik
je over uitgebreide kennis op het gebied van
cultuuronderwijs. Je bent in staat om leerlijnen
te ontwikkelen voor jouw school. Daarnaast kun
je zelfstandig cultuuronderwijs geven en heb je
geleerd om je collega’s hierin te begeleiden.
PROGRAMMA
De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider bestaat
uit de volgende vijf modules:

module 2
Beleid, omgeving en randvoorwaarden
• Financieringsstructuur van cultuureducatie
• 	Het bereiken van veranderingen in je
school, vanuit de rol en het profiel van
de cultuurbegeleider
• 	Doelen en actoren: hoe bereik je wat je
wilt en hoe werk je hierin samen, intern
en extern?
module 3
Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en
media-educatie
• 	Wat kunnen dans, muziek, literatuur,
drama, beelden, audiovisueel, media- en
erfgoededucatie bijdragen aan de culturele
ontwikkeling van kinderen?
• 	Bestaande leerlijnen en methodes,
samenwerkingspartners, inspiratie

module 1
Inhoud en samenhang cultuuronderwijs
•	Cultuureducatie: actualiteiten,
begrippen en theorieën
• 	Ontwikkeling van creativiteit en
reflectievaardigheden
• 	Cultuur als doel en middel: verbindingen
tussen het leergebied Kunstzinnige
Oriëntatie en andere leergebieden
• 	Kwaliteit van cultuuronderwijs en
beoordeling van extern aanbod

Wauw!
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Voorbeelden meesterproef
Klik hier voor concrete voorbeelden
van meesterproeven
(https://www.lkca.nl/~/media/kennisbank/
publicaties/2017/ce_de_post_hbo_
opleiding_cultuurbegeleider.pdf)

module 4
Ontwikkelen van leerlijnen
• 	Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
•
•

Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
	Beoordelen van opbrengsten
van cultuureducatie

module 5
Implementatie en coaching van collega’s
• 	Draagvlak, taakverdeling en
implementatie van cultuureducatie
• 	Begeleiding en coaching van collega’s
op het gebied van cultuureducatie

Meer info

Meesterproef
•	Onderzoeksvaardigheden, -typen
en -methodieken
• 	Begeleiding in opzet en uitvoering
van praktijkonderzoek op school
Docenten
Tineke Neyman (KPZ), Ludie Gootjes (VIAA),
Jannie Lensen-Botter ( Windesheim) en
diverse gastdocenten voor de masterclasses.
OMVANG EN STUDIEBELASTING
De opleiding bestaat uit 17 bijeenkomsten
waarvan 15 les- en 2 toetsmiddagen.
De studiebelasting bedraagt in totaal 420 uren.
Dit is inclusief zelfstudie, de opbouw van een
eigen portfolio, het uitvoeren van praktijkopdrachten en het afleggen van je meesterproef.

TOELATINGSEISEN
Deze opleiding is bestemd voor interne cultuurcoördinatoren (ICC’ers) en directeuren in het
basisonderwijs. Ook combinatiefunctionarissen-cultuur zijn welkom om zich aan te melden.
Om toegelaten te worden tot deze opleiding
dien je in bezit te zijn van een hbo-diploma en
een landelijk erkend ICC-certificaat. Heb je (nog)
geen ICC-certificaat, maar voer je op je school
wel taken uit van een ICC’er? Neem dan contact
met ons op, zodat we in een persoonlijk gesprek
kunnen bepalen of je toelaatbaar bent. Ook
culturele aanbieders kunnen zich aanmelden
voor de opleiding.
KOSTEN
De prijs voor de opleiding is € 2.690,- voor schooljaar 2019-2020 exclusief eventueel aan te schaffen
studiemateriaal. Ben je leraar, dan is er een
subsidieregeling voor deze opleiding die vrijwel
alle te maken kosten vergoedt! Voor meer
informatie verwijzen we je graag naar de site
van DUO: https://duo.nl/particulier/leraar/
subsidie-cultuurbegeleider.jsp
PLANNING
De opleiding start in oktober 2019. De lessen
vinden plaats op de woensdagmiddag
van 14.30-17.30 uur. Kijk op
https://www.kpz.nl/studeren/cultuurbegeleider

LOCATIE
De locatie van de opleiding is
de Katholieke Pabo Zwolle,
Ten Oeverstraat 68 in Zwolle.
EXTRA INFORMATIE
Samenwerkingspartners
Viaa, KPZ en Windesheim
willen de post-hbo-opleiding
Cultuurbegeleider nadrukkelijk het
karakter geven van een opleiding
waarin leerkrachten en cultuuraanbieders samen optrekken en leren.
Het doel van deze samenwerking is
om samen tot betekenisvol
cultuuronderwijs voor leerlingen in het primair onderwijs
te komen. Rijnbrink en Stadkamer
ondersteunen de genoemde
samenwerkingspartners hierbij.
CPION geregistreerd
Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting
Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
Je ontvangt na afronding het diploma Post
hbo Nederland en wordt ingeschreven in het
Abituriëntenregister.
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Klik hier

Inschrijven kan via www.kpz.nl/studeren/cultuurbegeleider
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Wel interesse, maar nog niet starten in 2018? Dit kun je kenbaar maken door een mail
te sturen naar centrumvoorontwikkeling@kpz.nl of gebruik te maken van de
‘stel je vraag’ button op de hierboven genoemde website.

